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وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث   تنفيذا لسياسة

للبرنامج االستعجالي الرامي إلى إعطاء نفس  وتفعيالفي مجال التكوين المستمر  العلمي

جديد إلصالح منظومة التربية والتكوين، أعدت الوحدة المركزية لتكوين األطر 

  في مجال تكوين األطر بالتنسيق مع المصالح المركزيـة ؛ استراتيجية عامة

بالتنسيق الوثيق والعمل المتواصل  المجزوءة هوفي هذا اإلطارتم إنجاز هذ 

بين المفتشية العامة للتربية والتكوين المكلفة بالشؤون التربوية والوحدة المركزية 

لتكوين األطر، كتوجه جديد في مجال التعاون وتكثيف الجهود إلشراك جميع الفاعلين 

البشرية مركزيا وجهويا للنهوض بالتكوين الذي يشكل العمود الفقري لتأهيل الموارد 

لإلرتقاء تطوير كفاءاتها وتمكينها من االنخراط اإليجابي والفعال ذلك ببالقطاع، و

  بالمنظومة.

التي تشمل جميع المواد المقررة  إن الهدف من إنجاز هذه المجزوءات

هو االستجابة الفورية  الثانــوي التأهيلي)والثانــــوي اإلعـــدادي واالبتدائي بالتعليم ( 

كتيك المواد مستويــات في مجال ديدلحة للسيدات والسادة األساتذة بمختلف الللحاجة الم

وتقويم التعلمات بناء على اقتراحات السيدات والسادة المفتشين المنسقين المركزيين 

تتويجا للعروض التشخيصية لوضعية تدريس مختلف المواد التي . وذلك، التخصصيين

برئاسة السيدة لطيفة  2008ي أكتوبر / نونبر قدموها أثناء اجتماعات خاصة خالل شهر

  العابدة الوزيرة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي .

  

              

 

  

  



  منهجية إعداد المجزوءات:

  تحديد محاور التكوين-1

فبعدما تم تقديم هذه العروض ومناقشتها ودراستها وتصنيف محتوياتها حسب األولوية 

برنامج الوزارة في مجال التكوين المستمر، تم الشروع في  التي تتطلبها المرحلة إلغناء

  وضع برنامج خاص باألجرأة :

عقد اجتماعات أولية مع السيدات والسادة المنسقين المركزيين التخصصيين  –

الوحدة المركزية لتكوين األطر كل فئة على حــــدة المكلف ببرئاسة السيد المديــر 

والتأهيلي) لوضع التصور العام للعملية وضبط الثانوي اإلعدادي  –( االبتدائي 

وقد تم حصرها في ديدكتيك  ومستعجلةالمحاور التي اعتبرت ذات أولوية خاصة 

 المواد وتقويم التعلمات،

الوحدة المركزية لتكوين األطر المكلف بعقد اجتماعات برئاسة السيد المدير  –

توزيع األدوار، خاصة بتشكيل لجن إعداد المجزوءات لضبط منهجية العمل و

وتوحيد المنهجية، وفق بيداغوجية الكفايات ووضع شبكة التقويم وكذا تحديد 

 الغالف الزمني للمجزوءة  ومواصفاتها....

 مراحل اإلنجاز - 2

  أما مراحل اإلنجاز األساسية فيمكن اختصارها كما يلي :

برئاسة  عقد اجتماعات عمل متوالية ألعضاء الفرق المكلفة بإعداد المجزوءات –

 المنسقين المركزيين،

 تنظيم دورات خاصة بالتجريب والمصادقة ، –

 تحديد مواصفات المكونين الجهويين واستدعاؤهم، –

 تنظيم دورات خاصة بتكوين المكونين لفائدة األكاديميات، –

 تجميع المجزوءات وطبع أعداد منها على المستوى المركزي، –

 أكاديمية،) لكل CDتوزيع المجزوءات (مجزوئتين + قرص  –

بعث رسائل اإلشعار ببداية التكوين على المستوى الجهوي مرفوقة ببرنامج  –

 عمل قابل للتكييف وفق خصوصيات الجهات.

  عمليات التكوين. تتبع –



 

ق ـــر، وبالتنسيـــن األطـــكما تجدر اإلشارة إلى أن الوحدة المركزية لتكوي

جي، وبالتعاون مع األكاديميات مع باقي المصالح المركزية المشكلة للقطب البيداغو

إعداد مجزوءات أخرى في مجال التكوين المستمر ب ستقوم الجهوية للتربية والتكوين، 

لفائدة جميع فئات الموظفين واألطر التربوية واإلدارية انطالقا من الحاجيــات الميدانية 

  الفعليـــة لكل فئـــة علــــى حـــــدة.

  دالي محمد 

  المركزية لتكوين األطرمدير المكلف بالوحدة ال       

   



 

 
 
 

 

والســادة  تتقدم الوحدة المركزية لتكوين األطر بالشكر الجزيل إلى السيدات

ـن المشاركيــن في إعــداد وإنجــاز هذه المجزوءات سـواء كمسؤوليـن أو كمنسقي

والمصادقة :أو كمشاركيـن أو كمساهمين في عمليات اإلغناء والتجريب    

 

 ،السيدة المفتشة العامة للتربية والتكوين المكلفة بالشؤون التربوية 

 ات والسادة مديرات ومديري المصالح المركزية السيد 

 ،السيدات والسادة المفتشين المنسقين المركزيين التخصصيين 

 ،السيدات والسادة المفتشات والمفتشين بالجهات 

  بمؤسسات تكوين األطر التربوية،السيدات والسادة المكونين 

 ،السيدات والسادة األساتذة 

 

ي كما تنوه الوحدة المركزية لتكوين األطر بالسيدات والسادة مديرات ومدير

ويــن"  األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومسؤولي "الوحــدات الجهويــة للتك

ويــن.ن خدمة للتربية والتكتتبع هــذا العمل بالميداو الذيـن سيعملون على أجــرأة  

 

 
   



 
 
 
 

    

  
 

   
 

   
 

    

   
 

   
 

 
 

 
 


